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İnsanoğlu varoluşundan itibaren, hayatta kalabilmek için tabiatla amansız 
bir mücadeleye girişmiş, bilim ve teknolojideki ilerlemelerle beraber bu 
mücadele, doğayla insanın uyumlu birlikteliğine dönüşmeye başlamıştır. 
Tarih, doğayla girişilen mücadelenin galibinin her zaman tabiat olduğunu 
göstermiş, insanlık aldığı ağır mağlubiyetlerin tekrarlanmaması adına dersler 
çıkarmış ve tabiatla uyum içinde yaşamanın yollarını aramaya başlamıştır. 
Doğayla insanın ahenkli birlikteliği ise bilimsel esaslara uygun gerçekleştirilen 
insan faaliyetlerinden geçmektedir. Doğanın baş edilemez gücü ancak 
bilimsel bilginin kullanımıyla yok edici olmaktan çıkarılabilir. Tabiatın en 
temel unsuru olan “su”yunda yoluna çıkılması durumunda yıkıcı bir güce 
dönüşmesi kaçınılmazdır. Kontrolsüz ve karşı konulması mümkün olmayan 
suyun, yok ediciliğinden kurtulmak ise ancak onun yolundan çekilmek ile 
mümkün olabilir.

Bu sayımızda eğer yoluna çıkarsak büyük can ve mal kayıplarına sebep 
olabilen taşkınları konu edindik. Taşkınların meydana getirdiği zararlar ve 
kayıplar, bu kayıpların asgari seviyeye indirilmesine yönelik çalışmalar, 
bilinçsiz insan faaliyetlerinin felaketlere nasıl davetiye çıkardığına ilişkin 
örnekler ve daha birçok konuyu işleyen dosyalarımızın, ilginizi çekeceğini 
umuyoruz.

Keyifle okumanız dileğiyle… 
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Dünyada yaşanan kuraklıkla hayatın temel 
unsurlarından olan suya gereksinimi her geçen 
gün daha da artmaktadır. Ancak bütün canlılar için 
önemi tartışılmaz olan su kaynakları sürdürülebilir su 
yönetimi prensiplerine uygun olarak yönetilmedikleri 
takdirde felaketlere de sebep olabilmektedir. 

Yeryüzünde en sık görülen ve en tahrip edici 
doğal afetlerden biri olan taşkınların temel faktörü 
yağış karakteri olmakla birlikte bu afetler yalnızca 
meteorolojik oluşumlara bağlı değildir. 

Kalkınma için yoğun ekonomik faaliyetlerin devam 
ettiği bölgelerde sanayileşme ve sektör çeşitliliğinin 
beraberinde getirdiği plansız şehirleşme süreci, 
artan insan faaliyetleri hidrolojik dengeyi bozarak 
taşkınlara sebep olabilmektedir. 

Öyle ki; akarsu yataklarında yapılan yerleşimler ve 
yataklara yapılan müdahaleler, dere yataklarından 
uygunsuz kum ve çakıl malzeme alınması,  yanlış 
yapılan imar düzenlemeleri, aşırı ve yoğun yağışlar 
olmadan bile taşkın olaylarına sebep olabilmektedir.

Son zamanlarda ülkemizin pek çok yerinde 
meydana gelen taşkın afetlerinde pek çok 
vatandaşımızı kaybettik. 

Bunun derin üzüntüsünü millet olarak hep birlikte 
yaşadık. 1995-2016 yılları arasında ülkemizde 
meydana gelen 823 adet taşkın vakasında 487 
vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 
560.000 hektar tarım arazisi zarar görmüştür. 

DSİ tarafından inşa edilen taşkın koruma tesisleri 
sayesinde bu sayının daha fazla olması önlenmiştir. 
Kurumumuz, vatandaşlarımızı kontrol edilemeyen 
suyun yaratacağı tehlikelere karşı korumak ve 

taşkınlardan kaynaklanan can mal kayıplarını 
asgariye indirmek gayesiyle büyük bir gayretle 
çalışmalarını sürdürmektedir.

DSİ Genel Müdürlüğü kurulduğu 1954 yılından 
günümüze kadar 68 adedi taşkın amaçlı baraj 
olmak üzere 7 388 adet taşkın koruma tesisi inşa 
ederek işletmeye açmış ve yaklaşık 1,8 milyon 
hektar alanı taşkından korumuştur. 

Diğer taraftan yukarı havzalarda erozyon kontrol 
çalışmalarının yapılması, baraj, gölet, tersip bendi, 
sel kapanı ve geciktirme yapılarının hızlandırılması, 
toplu iş makinesi çalışmaları vasıtasıyla derelerin 
ıslah edilmesi ve 81 ildeki derelerin DSİ yetkililerince 
yakinen takibi ve varsa üzerindeki tekniğe uygun 
olmayan bütün yapıların belirlenmesi, müdahalelerin 
önlenmesi ve derelerin her yıl bakımının sağlanması 
çalışmalarına titizlikle devam edilmektedir.

Bu doğal afetlerin en aza indirilmesi ve ortaya 
çıkan çok sayıda can kaybı ve ekonomik zararın 
önüne geçilmesi için ilgili kurumların eşgüdüm 
içinde sistemli olarak çalışmalarının yanı sıra bütün 
vatandaşlarımızın hassasiyetlerine de ihtiyaç 
bulunmaktadır.

Bununla birlikte, dere yataklarına yapılan 
müdahalelerin önlenebilmesi için yürürlükte olan, 
kanun, yönetmelik ve genelgelere, ilgili kuruluşlar ve 
belediyelerce uyulmasının sağlanması büyük önem 
taşımaktadır. 

Havza menba ve mansabı ile bir bütündür. Taşkınlar 
havza bazında, menba ve mansap ilişkileri dikkate 
alınarak değerlendirilmeli ve ilgili bütün kurum ve 
kuruluşların müşterek çalışmaları neticesi gerekli 
çözüm önerileri hayata geçirilmelidir. 

Murat ACU
DSİ Genel Müdürü

Taşkınların en aza indirilmesi ve ortaya çıkan çok sayıda can kaybı 
ve ekonomik zararın önüne geçilmesi için ilgili kurumların eşgüdüm 

içinde sistemli olarak çalışmalarının yanı sıra bütün vatandaşlarımızın 
hassasiyetlerine de ihtiyaç bulunmaktadır.

TAŞKINLARA MANİ OLMAK EŞGÜDÜMLÜ 
BİR ÇALIŞMAYLA MÜMKÜNDÜR
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Olağan bir doğa olayı olmasına rağmen, bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete 
dönüşebilen taşkınlar tüm dünyada ve ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor. 

DSİ Genel Müdürlüğü işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın 
ihtimalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor.

Kontrolsüz Suyun Yarattığı Felaket: Taşkın, bir akarsuyun çeşitli sebeplerle 
doğal yatak kapasitesi üstündeki debiyi 
geçirmemesi sebebiyle suların yataktan 
çıkarak çevresindeki arazilere, yapılara, 
insan ve hayvanlara zarar vermesi, 
yerleşik yaşantı düzenini bozması ve 
aksatması şeklinde tanımlanıyor.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük 
mal ve can kaybına neden olan deprem, 
çığ gibi doğal afetler arasında yer alan 
taşkınlar, bu afetlerin en yıkıcı ve zarar 
vericisi olarak biliniyor. Çoğu zaman can 
kayıplarına neden olan taşkın, verimli 
araziler üzerine yayılarak arazinin verim 
gücünü azaltıyor. Ekili ve dikili tarım 
arazilerinde ekonomik zararlar meydana 
getiriyor. Karayolu ve demiryolu 
ulaşımında, yerleşme durumuna göre 
binalarda ve alt yapı tesislerinde maddi 
zararlara sebep oluyor. Taşkınlar bu 

maddi kayıpların yanı sıra can kayıpları 
ve afetin yıkıcı etkilerinin yarattığı 
travmadan kaynaklanan manevi sorunları 
da beraberinde getiriyor.

Asıl Sebep Yağışlar, Ancak…  

Taşkın, yaşandığı bölgenin iklim 
koşullarına, yer şekillerine ve zemin 
yapısına bağlı olarak gelişen bir tabiat 
olayı. Taşkınların bir sorun ya da afet 
hâline dönüşmesine ise ekonomik 
gelişme yönünde süregelen insan 
faaliyetlerinin doğal dengeyi değiştirmesi 
sebep oluyor.

Taşkınlarda temel faktör yağış karakteri 
olmakla birlikte bölgedeki jeolojik, 
jeomorfolojik şartlar, erozyon süreçleri, 
yanlış arazi kullanımı, dere yataklarında 
kontrolsüz yapılaşma, inşaat hafriyatı, 
çöp dökümü, konut yapımı gibi insan 
girişimleri hidrolojik dengeyi bozarak 
taşkınlara neden oluyor. Felakete yol 
açan ana sebepleri şu şekilde sıralamak 
mümkün:

• Yerleşim alanlarının gelişigüzel artması 
neticesinde tabii yapının değişmesi,

• İklim değişimi neticesinde nehirlerin 
hidrolojik rejimlerinin değişmesi,

• Nehir üzerindeki kuralsız yapılar 
(gelişigüzel yapılan köprüler, dere 
yataklarının üzerlerinin kapatılması, 
binaların dere yatağına yapılması vb.)

• Havzada hızlı bir şekilde oluşan 
yapılaşma neticesinde yüzeysel akışın 
hızlanması, akış katsayısı ve debinin 
artması,

• Uygun olmayan zirai faaliyetler,

• Orman alanlarının yok edilmesi.

Taşkın Zararları

Akarsuların gerek arazide veya 
yataklarında yaptıkları oyulmalarla 
gerekse yataklarından taşmasıyla 
meydana gelen taşkınlar çok büyük 
zararlara sebep oluyor. Bu zararlar 
doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki 
gruba ayrılıyor.

Doğrudan Oluşan Taşkın 
Zararları

Suyun Kitle Tesiriyle Yaptığı 
Zararlar:

Binaların, sanat yapılarının, ağaçların 
yıkılması, araç-gerecin sürüklenmesi, 

Taşkın, yaşandığı 
bölgenin iklim 
koşullarına, yer 
şekillerine ve zemin 
yapısına bağlı olarak 
gelişen bir TabiaT 
olayıdır. 
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altyapı, kara ve demiryolu ulaşım 
tesislerinin zarar görmesi şeklinde 
gerçekleşir.

Erozyon Zararları:

Kıyı oyulmaları, yüzeysel verimli toprak 
tabakasının sürüklenmesi nedeniyle 
toprağın yok oluş sürecinin hızlanması, 
flora ve faunanın zarar görmesi, 
sahip olunan gen kaynakları ile doğal 
zenginliklerin yok olması şeklinde 
gerçekleşir.

Sedimantasyon Zararları:

Akarsuyun taşıdığı irili ufaklı taş ve 
molozlarla verimli toprak tabakasının 
örtülmesi, akarsu ana yatağının 
bu malzemeyle dolup suyun yön 
değiştirmesi, araç-gereçlerin yine 
bu malzemeyle (taş, moloz, ağaç 
dalları gibi) bir müddet veya tamamen 
kullanılamaz hâle gelmesi, yine baraj 
göllerinin askı maddeleriyle dolarak 
ekonomik ömürlerinin azalması şeklinde 

gerçekleşir.

Suyun Teması ve Göllenmesi ile 

Oluşan Zararlar:

Alçı, un, şeker vb. maddelerin özelliklerini 

kaybetmeleri, araç ve gereçlerin 

paslanması, bitkilerde kök çürüklüğü, 

tarımsal arazilerin gereken zamanda 

işlenememesi, drenajın bozulması 

ile çoraklaşmanın meydana gelmesi 

şeklinde gerçekleşir.

Türkiye’de Taşkınlar

Ülkemizde taşkın afetleri, depremden 
sonra en büyük ekonomik kayıplara 
sebep olan tabii afettir. Gelişen şehir, 
kasaba ve yerleşim bölgeleri, altyapı ve 
endüstri tesisleri, tarım ve turizm alanları, 
özetle sosyal ve ekonomik değerlerimiz 
her yıl artan sel ve taşkınların tehdidi 

Taşkın zararlarının sektörel sınıflandırılması

Diğer kayıplar
%15

Taşı nabilir mal ve araçlarda 
oluşan zararlar %7

Binalarda ve 
altyapıda oluşan 
zararlar %32

Toplam 
tarımsal ve 
hayvansal 
zararlar
% 45

Ulaşımda 
meydana gelen 
bozuklukların 
sebep olduğu 
zararlar %1

Dolaylı Olarak Oluşan Taşkın Zararları
Doğrudan oluşan zararların doğal sonucu olarak ortaya çıkan işsizlik, sosyal 
güvensizlik, can kaybı, sağlık problemleri gibi zararlar olup hesaplanması ve tarafsız 
ölçülerle kestirilmesi çok zor olan zararlardır.

Türkiye’de taşkınları meydana 
getiren yağışlar ile geçmiş taşkınlara 
ilişkin envanter verilerinin birlikte 
değerlendirilmeleri sonucunda, 
taşkınların en çok ilkbahar ve sonbahar 
aylarında oluştuğu, Karadeniz, Akdeniz 
ve Batı Anadolu coğrafi bölgelerinin 
taşkına en hassas bölgeler olduğu 
ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde bugüne kadar en fazla can 
kaybına yol açan taşkın afeti; 1957 
yılı eylül ayında Ankara’nın Hatip Çayı 
Vadisi’nde yaşanmış ve 185 kişinin 
ölümü ile sonuçlanmıştır. 7-8 Ağustos 
1998 tarihinde Trabzon - Köprübaşı 
- Beşköy beldesinde meydana gelen 
taşkında 50 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiştir. Taşkın yıllıklarına dayanan 
kayıtlara göre; Son 40 yılda 1209 taşkın 
meydana gelmiş ve taşkınlarda 720 
vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 
Yaklaşık 894 bin hektar arazi de sular 
altında kalmıştır.

altındadır. Son 40 yılda 1209 taşkın 
meydana gelmiş ve taşkınlarda 720 
vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 
Yaklaşık 894 bin hektar arazi de sular 
altında kalmıştır.

Bugüne kadar edinilen tecrübeler, 
Türkiye akarsu havzalarında yaygın 
olarak yaşanan taşkınların, olayın su 

hareketi yönünden büyüklüğünü tayin 

eden hidrometeorolojik  oluşumların 

büyüklüğünden ziyade, akarsu yatakları 

içinde veya taşkın riski taşıyan mücavir  

sahalarda çoğu kez herhangi bir önlem 

alınmaksızın sürdürülen düzensiz ve 

kontrolsüz kentleşme faaliyetleri sonucu 

oluştuğunu göstermektedir.

Taşkınların il bazında dağılımı 2001-2014
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Doğal Bir Olayı Felakete Çeviren 

İnsan Faaliyetleri

Ülkemizde taşkınların meydana 
gelmesine neden olan en önemli insan 
faaliyetlerini taşkın tesislerine yapılan 
bilinçsiz müdahaleler oluşturuyor. Yapılan 
müdahale türleri incelendiğinde;

• 6200 sayılı yasa çerçevesinde DSİ 
tarafından inşa edilen kıyı duvarı, 
sedde, mahmuz gibi mevcut koruma 
yapılarına zarar verilmesi,

• DSİ’nin görüşü alınmadan akarsu 
ve dere yatakları içerisinde yatak 
stabilizesini bozacak, kıyı oyulmalarına 
sebep olacak şekilde kum, çakıl ve 
stabilize ocağı açılması veya bu tür 
malzemenin izinsiz ve rastgele şekilde 
alınması,

• Özellikle yerleşim yerleri içerisinden 
geçen dere yatakları ve taşkından 

koruma maksatlı yapıların kesitlerinin 
çeşitli kurum ve kişilerce; kanalizasyon 
şebekesi döşenmesi, bent ve dolgu 
yapılması, kaçak inşaat atıkları, 
molozlar, sanayi ve evsel atıkların 
atılması, hatalı köprü inşaatları, 
ağaç dikilmesi ya da yapılaşma gibi 
sebeplerle daraltılması,

• Dere yatakları ve taşkın tesislerinin 
üstlerinin kapatılarak cami, konut, 
hizmet binası, motel, fabrika, ahır, 
okul, alışveriş yeri, lokanta, açık 
hava tiyatrosu veya otopark alanına 
dönüştürülmesi şeklinde yerleşime 
açılması, 

• Yukarı havzada yapılan ıslah 
çalışmaları kapsamında 
gerçekleştirilen ağaçlandırmaların 
yakacak temini maksadıyla ve otlatma 
nedeniyle zarar verilmesinin ön plana 
çıktığı görülüyor.

DSİ Genel Müdürlüğü, taşkınlarla 
mücadelesini yapısal ve yapısal olmayan 
tedbirler ve çalışmalar olarak ele alıyor. 
Yapısal çalışmalar kapsamında akarsu yatak 
ıslahı ve taşkın kontrolü çalışmaları yapılıyor.

DSİ Genel Müdürlüğünce yürütülen 
akarsu yatak ıslahı ve taşkın kontrolü 
çalışmalarının etkili ve sürdürülebilir 
olabilmesi için konu mümkün olduğunca 
bir akarsu havzası boyunca bütüncül 
olarak ele alınıyor.

Yapısal anlamdaki ıslah çalışmaları, 
havza bileşenlerine ait problem 
ve ihtiyaçlar dikkate alınmadan 
yapıldığında bir yanıyla eksik kalıyor. 
Bu sebeple, akarsularda ıslah veya taşkın 
kontrolü çalışmaları; aynı zamanda insan 
sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik 
faaliyetlerin maruz kalabileceği zararların 
önlemesi ve azaltılması için alınabilecek 
önlemler değerlendirilerek yapılıyor. 
Çalışmalar koruma, önleme ve hazırlıklı 
olma unsurlarına odaklanarak yürütülüyor.

DSİ tarafından yürütülen 
çalışmalarda; mevcut taşkın koruma 
kapasitelerinden taviz verilmeden 
ve ihtiyaç duyulduğunda kapasite 
artırımına gidilerek, tasarımların taşkın 
olasılığını olabildiğince azaltmaya 
yönelik olması hedefleniyor. Söz 
konusu tasarımlarla işletme-bakım 
ihtiyaçlarını azaltmak, su kalitesini 

Islah ve Taşkın Kontrolü önlemlerinin genel 
sınıflandırması.

Kızılırmak Islahı-Bafra

Yıllara göre ülkemizde yaşanan taşkınlar ve 
kayıplar

TAŞKIN PİK DEBİ 
KONTROLÜ

Geciktirme 
Havzası

Yatak 
Genişletilmesi

Mahmuz Düzenli
Bakım

Yatak Tarama 
Kazısı

Yatak 
Değiştirme

Yukarıdaki 
önlemlerin 

kombinasyonu

Sedde Kaplama
Erozyon
Kontrol 

Önlemleri
Taban Eşiği

Taşkın Yatağı

Baraj

AKIŞ 
KAPASİTESİ 

ARTTIRILMASI

KIYI VE ŞEV 
STABİLİTESİ

YATAK 
OYULMA VE 

BOZULMALARI
KESİNTİSİZ AKIŞ

Tablo-1

Yıl
Taşkın 
Sayısı

Can 
Kaybı

Su Altında 
Kalan 

Alan (ha)

1975 62 8 36 714

1976 29 5 22 536

1977 27 11 3 317

1978 21 0 13 850

1979 21 61 40 966

1980 44 6 83 016

1981 16 2 58 413

1982 10 0 784

1983 14 33 2 113

1984 12 0 29 140

1985 7 0 2 318

1986 8 4 679

1987 7 0 564

1988 24 17 3 910

1989 10 1 9 500

1990 26 57 7 450

1991 23 23 15 770

1992 14 1 690

1993 2 0 60

1994 9 4 1 680

1995 20 164 201 100

1996 4 1 11 000

1997 1 0 1 390

1998 2 57 7 000

1999 1 3

2000 4 0 8 066

2001 42 8 43 297

2002 27 27 510

2003 21 7 64 200

2004 23 3 25 750

2005 25 14 13 855

2006 24 45 85 810

2007 22 11 1 050

2008 10 2 10

2009 84 59 3 250

2010 110 25 44 279

2011 56 13 202

2012 69 23 19 685

2013 38 7 17 569

2014 118 9 4 455

2015 122 9 7 985

Genel Toplam 1209 720 893 933

özellikle yerleşim 
yerleri içerisinden 
geçen dere yaTakları 
ve Taşkından koruma 
maksaTlı yapıların 
kesiTlerinin çeşiTli kurum 
ve kişilerce muhTelif 
sebeplerle daralTılması 
Taşkın zararlarının 
büyük ölçüde arTmasına 
sebep oluyor.

DSİ Tarafından Yapılan Çalışmalar
artırmak gibi diğer hedefler de göz 
önünde bulunduruluyor.

Bu amaçla, havzadan havzaya 
farklılaşan bölgesel koşullar göz önünde 
bulundurularak, her bir nehir havzası 
için bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak 
havza yönetimi unsurları kapsamında, 
etkili tedbirleri içeren akarsu ıslahı 
ve taşkın kontrolü yapısal faaliyetleri 
projelendirilip uygulanıyor.

Akarsu ıslahı ve taşkın kontrolü çalışmalar 
yürütülürken, özellikle akarsuların 
yerleşim yerlerinden geçen kısımlarda; 

akarsuların kentsel faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesinde yaratacağı fırsatlar 
da ilgili yerel yönetimlerle beraber 
değerlendirilerek uyumlu fonksiyonel ve 
estetik projeler üretiliyor.

Akarsu havzası boyunca yapılan 
kapsamlı planlama çalışmalarına göre 
havzadaki problemler ve yapısal olarak 
alınabilecek ıslah ve taşkın kontrolü 
önlemleri genel olarak aşağıdaki şekilde 
sınıflandırılıyor. Akarsu havzası boyunca 
bütüncül bir yaklaşımla aşağıdaki 
tedbirlerden bir veya birkaçı beraber 
kullanılabiliyor.
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Kargıcak Deresi Islahı – Muğla/Köyceğiz
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Mansap taşkın kontrolü tedbirlerinin 
ekonomik şartlarda gerçekleştirilebilir 
olmasını sağlayabilmek için taşkın 
pik debilerinin yapılacak depolama 
tesisleri ile membada kontrol edilmesine 
çalışılıyor. DSİ tarafından ülkemiz 
şartlarında ağırlıklı olarak sel kapanları 
ve taşkın öteleme kapasitesine sahip 
faydaları da bulunan barajlar inşa ediliyor. 
Ancak imkân bulunan yerlerde, taşkın 
yatağının doğal kesiti korunarak ve doğal 
konumdaki bazı alanların geciktirme 
havzası olarak kullanılması ile taşkın pik 
kontrolü sağlanıyor.

Üst havzalarda taşkın pik kontrolünün 
yanında taşkın rüsubat ve erozyon 
kontrolüne yönelik mecraların stabilite, 
konsolidasyon, rüsubat depolama ve 
enerji dönüşümü (eğim kontrolü ve taşkın 
suyu enerjisinin kırılması) ihtiyaçlarına 
yönelik sistematik veya tekil enine yapılar 
olan ıslah sekileri ve tersip bentleri inşa 
ediliyor.

Mansap tedbirleri kapsamındaki akarsu 
yatak ıslahı da genel olarak, planlama 
sürecinde öngörülen çeşitli amaçlar için 
(drenaj temini, taşkın kontrolü, nehir 
ulaşımı, kentsel ve çevresel ihtiyaçlar 
vb.) yatakta düzleştirme, genişletme, 
derinleştirme ve temizleme gibi 
aktivitelerin, teknik ve ekonomik çalışmalar 
ile hazırlanan yatak kesit düzenlemeleri 
projelerine dayalı olarak yapılıyor. Bu 
çalışmalar yapılırken kıyı ve yatak stabilite 
şartlarının sağlanmasına yönelik kıyı 
koruma tedbirleri (mahmuzlar, taş veya 
uygun diğer malzemelerle tahkimatlar, kıyı 
koruma duvarı vb.) alınıyor. 

formlarda köprüler tasarlanıyor. İhtiyaç 
olan akarsu taşkın kontrolü projelerinde, 
bu tip projelerden faydalanılarak, 
yerindeki şartlara uygun kemer köprü 
projelerinin yapımına ağırlık veriliyor. 
Ayrıca, özellikle şehir içi geçişlerde kentsel 
doku ile uyumlu daha nitelikli ve estetik 
ıslah kesitlerinin oluşturulmasına özen 
gösterilmektedir.

DSİ tarafından alınan bu yapısal önlemler 
haricinde yapısal olmayan ancak büyük 
önem taşıyan çalışmalar da hayata 
geçiriliyor.

Yapısal Olmayan Tedbirler
DSİ’nin inşa ettiği taşkın kontrol 
tesislerinin yanında gerek taşkına yol 
açan sebeplerin ortadan kaldırılması 
gerek taşkın erken uyarı sistemlerinin 
tesis edilmesi gerekse taşkına karşı 
eşgüdüm hâlinde yapılacak çalışmaların 
belirlenmesi yönünde çalışmaları da 
bulunuyor. 

Bu çerçevede il, ilçe ve belde gibi planlı 
yerleşim alanlarının imar planı çalışmaları 
sırasında plan yapma yetkisine sahip 
kurum ve kuruluşların talepleri üzerine 
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından plan 
sahaları taşkın durumu yönünden 
inceleniyor. 

Çalışmada, sahada yer alan tüm dere 
yatakları ile taşkın etkisine maruz 
kalabilecek alanlar belirlenerek, bu 
alanlarda taşkın kontrolü sağlanması 
amacıyla alınması gerekli tedbirler ve 
uygulanması gerekli tesislere ilişkin 

detaylar tespit ediliyor. Bu bilgilerle 
birlikte, taşkın alanlarında önerilen 
çalışmalar tamamlanmadan iskâna izin 
verilmemesi gerektiği plan çalışmalarında 
dikkate alınmak üzere talep sahibine 
iletiliyor. 

Taşkın Tehlike Haritaları 

DSİ Genel Müdürlüğü, 1 veya 2 boyutlu 
çözüm yapabilen yazılımlar kullanarak, 
değişik yinelemeli debilere karşılık gelen 
yayılım alanlarındaki su derinlikleri ve su 
hızlarının hesaplanması ile elde edilen 
taşkın tehlike haritaları hazırlanıyor. 
Taşkın tehlike haritaları havza taşkın 
risk yönetim planlarının hazırlanması 
sırasında oluşturulan taşkın risk 
haritalarına altlık teşkil etmek üzere ve 
fiziki plan çalışmalarında dikkate alınmak 
üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile 
paylaşılıyor. 

Diğer taraftan taşkın zararlarını 
önlemek-azaltmak maksadıyla yapısal 
ve yapısal olmayan tedbirlere yönelik 
faaliyetlerin, sorumlu ve ilgili birimler 
tarafından zamanında ve etkin bir şekilde 
yürütülmesi hususlarının belirlenmesi 

maksadıyla Taşkın Eylem Planı (2014-
2018) uygulamaya kondu. Bunun 
yanında taşkınların havza bazında, 
kaynağından denize kadar ele alınarak 
havzada taşkına neden olan tüm 
unsurların tespiti ve bertarafı yönünde 
ilgili tüm kurumlar arasında eşgüdümün 
sağlanmasına yönelik Taşkın ve Rüsubat 
Kontrolü Eylem Planı çalışmalarına 
başlanıldı.

Taşkın Erken Uyarı Sistemi 

Taşkınlarda can ve mal kaybını 
önlemek-azaltmak amacıyla; doğru 
zamanda, doğru yerde ve doğru kişiye 
yapılan uyarıya olan ihtiyaç nedeniyle, 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de meteorolojik ve hidrolojik açıdan 
geliştirilen erken uyarı sistemlerinin 
kurulması ve işletilmesi amacıyla 
Taşkın Erken Uyarı Sistemlerine yönelik 
çalışmalar yapılıyor.

Yaşanan her türlü doğal afetin 
gerçekleşme zamanı, konumu ve şiddeti 
hususundaki bilgilerin ivedilikle elde 
edilmesi, alınacak tedbirlerin içeriği, 
boyutu ve zamanlaması bakımından 

yerleşim alanları 
içerisinden geçen dere 
güzergâhlarının muTlak 
sureTle açık kanal olarak 
muhafaza veya ıslah 
edilmesi, gerekli Taşkın 
konTrol çalışmaları 
Tamamlanmadan Taşkına 
maruz alanların iskâna 
açılmaması ve ihTiyaç 
duyulan geçiş yapılarının 
emniyeTli akış şarTlarını 
sağlayacak şekilde 
ve yeTerli kapasiTede 
inşa edilmesi yerleşim 
alanlarında yaşanması 
muhTemel can ve mal 
kayıplarının önlenmesi 
ve en aza indirilmesi için 
dikkaT edilmesi gereken 
ana unsurlar.

Tesis Adedi
Koruma 

Alanı (ha)

Taşkın Tesisi 7320 1 366 070

Baraj 68 447 550

Toplam 7388 1 813 620

Korunan Yerleşim Yerleri

İl İlçe Belde Köy Mah. TOPLAM

81 764 627 3.856 1.628 6.956

DSİ tarafından taşkınlarla mücadele kapsamında 
hizmete alınan taşkın kontrol tesisleri ve faydaları

Diğer taraftan, taşkına maruz akarsularda, 
yetersiz gabari şartlarında tasarlanan 
köprü ve menfezlerin tıkanması 
sonucunda meydana gelebilecek can ve 
mal kayıplarını önlemek için yüksek deşarj 
kapasitesine sahip kemer veya benzeri 

büyük önem taşıyor.

İletişim imkânlarında ve bilgi 
teknolojilerindeki gelişmeler sonucu 
akıllı telefonlar kullanılarak afetin durumu 
hakkında bilgi verecek nitelikte fotoğraf 
ve açıklayıcı bilgiler ile ihtiyaçların 
mekânsal bilgi sistemine aktarılarak, 
SMS ve e-posta ile alarm ekiplerine ve 
üst yönetime bilgi akışını sağlayacak 
yeni sistemler kurulması günümüzde 
mümkün hâle geldi. Bu kapsamda; 
DSİ, «Taşkın Eylem Planı» içerisinde 
oluşturulan Mekânsal Bilgi Sistemine 
veri girişlerinin eksiksiz ve zamanında 
yapılmasını sağlayacak, DSİ personeli ve 
vatandaşlar tarafından taşkın, müdahale 
ve arızalara ilişkin ihbarda bulunulmasına 
imkan verecek “TAMBİS Mobil ve Web 
Uygulamaları”nı hizmete aldı.

Söz konusu Bilgi İşletim Sistemi 
sayesinde taşkın çalışmalarına 
ilişkin tüm veriler CBS ortamında 
izlenebilecek, analiz edilebilecek 
ve değerlendirilebilecek. Sistem 
Android ve İos marketlerden indirilerek 
kullanılabiliyor.

Taşkından Koruduğu Alana Göre
İlk 10 Barajımız

1- Aslantaş Barajı : 56950 hektar

2- Çatalan Barajı : 47000 hektar

3- Seyhan Barajı : 42000 hektar

4- Adıgüzel Barajı : 35000 hektar

5- Demirköprü Barajı: 25364 hektar

6- Çine Adnan Menderes Barajı : 9100 hektar

7- Topçam Barajı : 9100 hektar

8- Kartalkaya Barajı : 8195 hektar

9- Porsuk Barajı : 7580 hektar

10- Gönen Barajı : 6200 hektar

Yaklaşık 57 bin hektar araziyi taşkınlardan koruyan 
Aslantaş Barajı – Osmaniye
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DERE,
YATAĞINI
ASLA 
PAYLAŞMAZ!

DERE,
YATAĞINI
ASLA 
PAYLAŞMAZ!
Hazırlayan
Orçun TAŞKIN
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Dere yatakları ve taşkın koruma maksatlı tesislere 
yapılan müdahale türlerinin dağılımı

MüdahaleTürü (%) Dağılım

Bent Yapılması 3

İşgal 31

Kesit Daraltma 16

Tesisin Üstünü Kapatma 6

Yetersiz Geçiş Yapısı 16

Malzeme Dökülmesi 20

Malzeme Alınması 3

Tesise Zarar Verme 3

Atıksu Tahliyesi 2

Aşırı ve şiddetli yağışlar neticesinde 
meydana gelen taşkınlar sonucunda 
çok sayıda vatandaşımızı kaybettik... 
Mevsim normallerinin üzerinde düşen 
yağışlar sebebiyle meydana gelen sel, 
felakete yol açtı... Bir yılda düşmesi 
beklenen yağış bir günde düşünce yüz 
milyonlarla ifade edilen ekonomik kayıp 
ortaya çıktı...  Taşkın ve sel olaylarının 
ardından gazetelerde ve televizyonlarda 
karşılaştığımız bu ifadeler, aslında 
taşkınların sadece bir sebebine işaret 
ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde 
meydana gelen aşırı ve şiddetli yağışlar... 
Esasen ülkemizde dere yataklarına ve 
taşkın tesislerine yapılan müdahaleler 
neticesinde, mevsim normallerindeki 
yağışlarda bile taşkın vakalarına 
rastlanabiliyor. Doğal bir olayın felakete 
dönüşmesine, insan faaliyetlerinin büyük 
ölçüde bilim ve sanat kaidelerine riayet 
edilmeden yapılması sebep oluyor. 

Bu haberde aslında taşkınları önlemek 
üzere inşa edilen tesislerin; vatandaşlar, 

işletmeler ve hatta bazen belediyelerin 
ve resmi kuruluşların müdahaleleri 
neticesinde nasıl taşkın yaratması 
muhtemel yapılara dönüştüğünü 
göreceksiniz.

Dere, Yatağını Önünde Sonunda 

Alıyor
Ülkemizde yerleşim yerlerinde yaşanan 
can ve mal kayıplarının yanı sıra, tarım 
alanlarında da büyük zararlar meydana 
getiren taşkınların en önemli sebebini, 
yerleşim yerleri içinden geçen dere 
yatakları ile taşkından koruma maksatlı 
inşa edilmiş yapı kesitlerinin daraltılması 
ya da dere yataklarının üzerinin 
kapatılması suretiyle oluşturulan alanlara 
konut, okul, alışveriş yeri veya otopark 
gibi yapılar inşa edilmesi oluşturuyor. 
Dere yatakları ya da taşkın koruma 
tesislerinin kesitleri en çok karayolu, 
demiryolu geçişleri, ağaç dikimi, çöp 
ve moloz dökülmesi ya da imarsız 
yapılaşma gibi nedenlerle daraltılıyor. 

Dere Yatakları ve Taşkın Koruma Tesislerine
Yapılan Müdahalelerden Örnekler

Uygunsuz Köprü ve Menfezler

Akış Güvenliğini Tehdit Eden, Kesit Daraltıcı Yapılar

Dere üzerinden araç ve yaya geçişini sağlamak maksadıyla yapılan uygunsuz köprü ve menfezler,
suyun getirdiği malzemeyi tutarak geçişi engelliyor ve taşkına sebep oluyor ya da taşkının boyutunu büyütüyor. 

Dere yataklarına ve taşkın koruma tesislerine yapılan müdahaleler 
taşkınların felaketlere dönüşmesine zemin hazırlıyor.

03-04.07.2012 tarihlerinde Samsun 
Merkez Yılanlıdere’de meydana gelen 
taşkının yarattığı tahribat
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Deviskel deresinin taşmasıyla ortaya çıkan manzara – Artvin
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Yatak kesitinin daraltılması hem suyun şiddetinin artmasına hem de dere yatağının tıkanarak
taşkına yol açmasına sebep oluyor.

Dere yatağına hafriyat ve malzeme dökümü ile dere yatağından malzeme alımı dere yatağının 
doğal yapısını bozarak taşkınlara sebep oluyor.

Dere yatağı üzerinin çeşitli kullanımlar için (konut inşa edilmesi, otopark yapımı, kafe restaurant gibi tesisler) üzerinin 
kapatılması suyun getirdiği malzemelerin yıkıcı etkisini artırarak taşkınların boyutunun büyümesine direk etki ediyor ve 

dere yatağı üzerine tesis edilen yapının yıkılmasına sebep oluyor.

Dere Yatağının Üzerinin Kapatılması

Dere Yatağına Moloz-Hafriyat Dökülmesi - İzinsiz kum-çakıl ocakları ve malzeme alımı
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Taşkın esnasında ve sonrasında yapılan 
incelemelerde söz konusu derelerde 
yer yer yatakların üzerinin kapatıldığı, 
kesit daraltıcı yapıların bulunduğu ve 
dere yataklarında çöp depolandığı tespit 
edildi. Bu taşkında 14 vatandaşımız 
hayatını kaybetti ve yaklaşık 300 yapı 
ağır hasar gördü.  

2014 yılında Hatay Erzin’de Sarı Çay’ın 
taşması neticesinde 5 vatandaşımız 
hayatını kaybetti. Bu taşkın Erzin 
ilçesine bağlı İçmeler Beldesi’nin 
taşkın yatağında bulunması sebebiyle 
felakete dönüştü. Taşkın esnasında 
ve sonrasında yapılan gözlem ve 

incelemeler, dere yatağı ve taşkın 
tesislerine yapılan müdahalelerin, 
felaketin yaşanmasında büyük oranda 
etkili olduğunu ortaya koydu. 

İstanbul’da Büyük Felaket 
Batman’da İluh Deresi’nin taşmasıyla 
2006 yılında 10 vatandaşımızın hayatını 
kaybettiği taşkın olayı meydana geldi. 2 
gün süren yağışlar neticesinde, büyük 
oranda İluh Deresi ve kollarının taşkın 
yatağı üzerine kurulu olan Batman, 
taşkından son derece kötü şekilde 
etkilendi.  Dere yataklarının ve taşkın 
tesislerinin kesitlerini daraltan yapılar 
ve yatakların çöp döküm alanı olarak 
kullanılması felaketin boyutlarını büyüttü.

İstanbul’da 2009 yılında 4 gün süren 
yağışların sonunda meydana gelen 
taşkında 32 vatandaşımızı kaybetmiştik. 
Ancak bu taşkının en büyük sebebi, 
hızlı ve kontrolsüz nüfus artışı ile çarpık 
kentleşmenin dere yatakları üzerindeki 
baskıyı arttırmasıydı. Bu taşkında da 
dere yatakları ve taşkın tesislerine 
yapılan onlarca müdahale tespit edildi. 
Bu müdahaleler sebebiyle büyük can 
kaybının yanında 5 binin üzerinde yapı 
zarar gördü ve 100 milyonlarla ifade 
edilen maddi zarar ortaya çıktı.

DSİ Büyük Çaba Harcıyor, Fakat 

Tek Başına Yeterli Değil!
Taşkın zararlarının artmasına sebep olan 
bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması 

büyük can ve mal 
kaybına sebep 
olan Taşkınlar 
incelendiğinde dere 
yaTakları ve Taşkın 
koruma Tesislerine 
yapılan müdahalelerin 
felakeTin boyuTunu 
önemli ölçüde 
arTTırdığı görülüyor.

Büyük Felaketler Yaşandı
Büyük can ve mal kayıplarına sebep 
olan taşkın olayları aşırı ve şiddetli 
yağışların düşmesiyle meydana geliyor. 
Fakat kaybın büyük olmasını ilk planda 
yerleşim yerinin taşkın yatağında 
kurulmuş olması belirliyor. Diğer önemli 
faktör ise dere yatakları ve taşkın koruma 
tesislerine yapılan müdahaleler... Aşağıda 
verilen örnekler de bu üç faktörün de 
etkili olduğu görülüyor.

2012 yılında Samsun’da meydana gelen 
aşırı ve şiddetli yağış Yılanlı, Mert ve 
İncirli Derelerinin taşmasına sebep oldu. 

maksadıyla dere yatakları ve taşkın 
kontrol tesislerine yapılan müdahaleler 
DSİ Genel Müdürlüğünce tespit ediliyor 
ve müdahalelerin kaldırılması hususu 
3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine 
Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi 
Hakkında Kanun ve Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde mülki idare 
amirliklerine bildiriliyor. 

DSİ tesislerine yönelik müdahalelerin 
önlenmesi ve yapılmış olan 
müdahalelerin bertarafı maksadıyla 
yürütülecek İdari ve Adli yola ilişkin 
olarak da “DSİ Tesisleri’nde Görülen 
Müdahale ve Kirlenmeler ile Bunların 
Önlenmesine Dair Rehber”  yayımlandı.

Ayrıca akarsu ve taşkından koruma 
tesislerine yapılan müdahalelerin; İl Su 
Yönetimi Koordinasyon Kurullarında 
gündeme getirilmesi, çözüme ve 
tekrarlanmamasına yönelik kararlar 
alınması hususunda DSİ tarafından 
çalışmalar yürütülüyor.

Ancak DSİ tarafından alınan tedbirler 
ve yapılan çalışmalar tek başına yeterli 
değil. Sorunun etraflıca çözümü 
için kamu kurum ve kuruluşları, 
işletmeler, sivil toplum ve vatandaşların 
farkındalığının arttırılması büyük önem 
taşıyor. Yaşanan her taşkın olayının 
ardından gündeme gelen bu sorunların 
çözüme kavuşturulması ancak tüm 
çevrelerin hassasiyetleri ile mümkün 
olabilir.   

2009 yılında İstanbul’da meydana 
gelen ve 32 vatandaşımızın hayatını 

kaybettiği taşkında Ayamama Deresi 
birçok aracı denize sürüklemişti.
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Derelerin
Yeşil Bekçileri

devleT su işleri 
genel müdürlüğü 
makine parkında yer 
alan 2165 iş makinesi 
Taşkın öncesi, 
Taşkın esnası ve 
sonrasında yürüTTüğü 
çalışmalarla Taşkın 
zararlarının önüne 
geçiyor. 



30 31

HABER HABER

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), 
ülke geneline yayılmış 26 adet Bölge 
Müdürlüğü makine parkında, çeşitli 
türlerde tam 2165 adet iş makinesi 
bulunuyor. Bu makineler taşkın öncesi, 
taşkın anı ve sonrasında vatandaşların 
can ve mal emniyetini temin etmek 
maksadıyla gece gündüz çalışıyor.

İş makineleri taşkın öncesi çalışmalar 
kapsamında dere yatağı temizliği, 
sedde yapımı, taş tahkimat, dere yatağı 
genişletme, dere yatağı değiştirme, kanal 
temizliği gibi faaliyetlerde kullanılıyor. 
Taşkın sonrasında ise taşkın hasarlarının 
giderilmesi, rüsubat temizliği ve dere 
yatağı temizliği gibi çalışmalar yapılıyor.  
Taşkın esnasında ise kurtarma ve 
rüsubat temizliği gibi hayati müdahaleler 
yapılıyor.

4,7 Milyar TL’lik Tasarruf

DSİ, Makina İmalat ve Donatım Dairesi 
Başkanlığı tarafından makine parkının 
etkin ve verimli kullanımını temin 
etmek maksadıyla oluşturulan çalışma 
programı çerçevesinde yurt genelinde 

faaliyetler yürütülüyor. Mevcut taşkın 
alanları ve öncelikleri tespit edilerek, iş 
makinalarıyla taşkın zararlarının en aza 
indirilmesi maksadıyla toplu makinalı 
çalışmalar planlanıyor. Bu çerçevede 
idari imkânlar ile taşkın kontrol tesisleri 
inşa ediliyor. 2015 yılında yapılan 153 
adet toplu makinalı çalışma ve münferit 
makinalı çalışmalarda DSİ birim fiyatları 
ile 405 milyon TL’lik tasarruf sağlandı. 
2016 yılında ise 30 Kasım 2016 tarihi 
itibariyle 165 adet toplu makinalı çalışma 
ve münferit makinalı çalışmalarda 
DSİ birim fiyatları ile 420 milyon TL’lik 
tasarruf elde edildi. 2003 yılından itibaren 
bugüne kadar yapılan toplam 2074 
toplu makinalı çalışma ve diğer münferit 
makinalı çalışmalarda elde edilen tasarruf 
DSİ birim fiyatları ile yaklaşık 4 milyar 700 
milyon TL seviyesine ulaştı.

DSİ tarafından yurdun dört bir yanında 
makineli çalışmalar hayata geçiriliyor. Bu 
çalışmalardan bazıları gerek kapsamları 
gerekse kullanılan makine sayısı ile ön 
plana çıkıyor. 

dsi, idari imkânlarla 
yapTığı makineli 
çalışmalarla yüzlerce 
yerleşim birimini Taşkın 
zararlarından korudu 
ve 2003 yılından bu 
yana 4 milyar 700 
milyon Tl’nin devleT 
büTçesinden çıkmasına 
mani oldu. 

547 adet
ekskavatör

449 adet
d o z e r

186 adet
YÜKLEYİCİ

113 adet
G R E Y D E R

176 adet
t r e y l e r
ç e k İ c İ s İ

694 adet
DAMPERLİ
K A M YO N

DSİ  Makİne Parkı

DSİ’nin 2165 iş makinesinden oluşan devasa bir makine parkı bulunuyor.

Hopa’da yaşanan taşkının ardından DSİ iş makinesinin temizlik çalışması
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Kanal Edirne

Edirne ilimizi her yıl yaşanan Meriç Nehri 
taşkınlarından korumak için, Karaağaç 
girişinden Süvari geçidine kadar bir 
tahliye kanalı açılarak nehir yatağının 
değiştirilmesi planlandı. Tahliye kanalı 7 
800 metre uzunluğuna ve 50-60 metre 
taban genişliğine sahip olacak. Üst şev 
açıklığı 70 metre olan kanalın derinliği ise 
3 ila 4,5 metre arasında değişecek. 

Proje kapsamında toplam 3027 m3/sn 
taşkın debisinin, projelendirilen regülatör 
ve savaklar ile 773 m3/sn’lik kısmı Tahliye 
Kanalı vasıtası ile mansaba aktarılacak.  
2254 m3/sn’lik debi ise Meriç Nehri 
yatağından geçirilecek.  

Tahliye Kanalı Projesi’nde çalışmalara 
11 Ağustos 2015 tarihinde başlandı. 
35 adet iş makinası ile sürdürülen 
çalışmalarda bugüne kadar 4500 metre 

uzunluğunda kanal açılarak 1 milyon 210 
bin m3 taşımalı kazı yapıldı.

Cizre İlçesi Dicle Nehri Taşkın 
Kontrol Çalışması

Cizre ilçesini Dicle Nehri taşkınlarından 
korumak maksadıyla taşkın debisini 
sabit genişlikli bir kesitten geçirmek 
yerine, genişlik değişken olacak şekilde 
sedde içinin taşkın öteleme yatağı olarak 
kullanmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. 
Bu kapsamda sağ sahilde 2630 metre, 
sol sahilde 2450 metre olmak üzere 6,50 
metre yüksekliğinde istifli taş tahkimatı 
yapılıyor. Toplu makinalı çalışmalar; 1 
adet seyyar jeneratör, 5 adet taşıt, 6 
yardımcı ekipman olmak üzere toplam 
100 adet ekipman ve 100 adet personel 
ile yürütülüyor. 22.8.2016 tarihinde 
başlanılan çalışmalar halen devam 
ediyor.

Gediz Nehri Ana Yatak Islahı 
Taşkın Kontrol Çalışması
Gediz Nehri 2. Kısım (İzmir) Ana Yatak 
Islahı toplu makine çalışmasında; 
yatak ıslahı yapılarak; Gediz Nehri 
güzergâhındaki yerleşim ve tarım 
alanlarının taşkınlardan korunması 
planlandı.

Doğu Karadeniz’de Taşkın 
Seferberliği
Ülkemizde taşkınların en çok yaşandığı 
Doğu Karadeniz Bölgesinde DSİ geniş 
çaplı bir çalışma başlattı. DSİ 22. Bölge 
Müdürlüğü makine parkına ait 70 adet iş 
makinası, 10 adet treyler çekicisi ve Dış 
DSİ Bölge Müdürlüklerinden gönderilen 
51 adet iş makinası ile toplam 131 adet 
iş makinası Rize, Trabzon ve Giresun’da 
çalışmalara başladı. Bu çalışma 
kapsamında 21 bin metre dere ıslahı, 
742 bin m3 kazı ve 750 bin m3 rüsubat 
taşıması yapıldı.  Çalışmaların 2017 
yılı ocak ayı sonuna kadar bitirilmesi 
planlanıyor.

kanal edirne 
projesiyle edirne, 
çok sık meydana 
gelen meriç nehri 
Taşkınlarından 
korunacak. 

doğu karadeniz’de 131 
adeT iş makinesinin 
kaTıldığı çalışmalar 
ile âdeTa bir Taşkın 
seferberliği ilan 
edildi. 

1. Antalya Boğaçay’da gerçekleştirilen makineli 
çalışmalardan bir görünüm

2. Gediz Nehri ıslah çalışmaları

3. DSİ’nin 2165 iş makinesinden oluşan devasa 
bir makine parkı bulunuyor.

4. Gediz Nehri ıslah çalışmaları

1. B. Menderes nehrinde taşkın önleme 
çalışmaları yapan iş makineleri

2. Bartın’da yaşanan taşkında DSİ iş makinesi 
vatandaşları kurtarırken...

3. Sık sık taşan Meriç Nehri’nin Edirne’yi maruz 
bıraktığı görüntüler

4. Kanal Edirne çalışmalarından bir görünüm

1

2 3 4

1

3

3

4

2
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DSİ’nin Taşkınlarla 
Estetik Mücadelesi

dsi genel müdürlüğü 
son yıllarda nehir 
ıslah projelerini 
çevre düzenlemesi 
çalışmalarıyla birlikTe 
hayaTa geçiriyor. 
belediyelerle işbirliği 
hâlinde yürüTülen 
projeler ile âdeTa 
kenTlerin çehresi 
değişiyor.
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Suyun varlığı yaşamın varlığı anlamına 
geliyor. Ancak su kontrol edilemediğinde 
can ve mal kayıplarına sebep olan 
müthiş bir güce dönüşebiliyor. DSİ gerek 
taşkın kontrol gerekse ıslah çalışmaları 
kapsamında sel ve taşkınların yol açtığı 
can ve mal kayıplarının önüne geçmeye 
çalışıyor. 

DSİ, son yıllarda vatandaşların can ve 
mal emniyetini temin etmek maksadıyla 
gerçekleştirdiği nehir ıslahı çalışmalarıyla 
eş zamanlı olarak yürüttüğü çevre 
düzenlemesi faaliyetleri ile yeni bir proje 
konseptini uygulamaya başladı. Buna 
göre ıslah edilecek nehirler üzerinde 
vatandaşların sosyal, kültürel ve sportif 
ihtiyaçlarına cevap verecek tesislerin 
yer aldığı, suyun ve yeşilin bütünleştiği 
projeler, belediyelerle ortak yürütülen 
çalışmalar ile hayata geçiriliyor.

İlk başlarda nehir ve dere boylarının 
yeşillendirilmesi ve mesire alanlarının 

tesis edilmesini içeren çalışmalar, 
yeni geliştirilen projelerde müzelerden 
lunaparklara, tiyatrolardan otellere 
birçok tesisin yer aldığı sosyo-kültürel 
komplekslere dönüştü.

Türkiye’nin Dört Bir Yanında 

Çalışmalar Sürüyor

Afyonkarahisar, Tokat, Trabzon ve 
Artvin’de gerçekleştirilen çalışmalar ile 
hem bu illerimizde taşkın zararlarına 
sebep olan akarsular ıslah edildi hem 
de kentlere sosyal, kültürel ve sportif 
bakımdan değer katacak düzenlemeler 
yapılarak cazibe alanları oluşturuldu. 

Tamamlanan projelerin dışında İzmir, 
Gaziantep ve Ankara’da benzer 
çalışmalar yürütülüyor. Kırıkkale ve 
Erzincan’da ise proje aşamasında 
çalışmalara devam ediliyor. Belediyeler 
ile iş birliği hâlinde yürütülen çalışmaların 
kısa vadede yurt geneline yayılması 
bekleniyor.

dsi, son yıllarda 
vaTandaşların can ve 
mal emniyeTini Temin 
eTmek maksadıyla 
gerçekleşTirdiği nehir 
ıslahı çalışmalarında 
aynı zamanda 
suyun cazibesinden 
yararlanarak 
rekreasyonel 
projeleri birlikTe 
yürüTmeye yönelik 
yeni bir konsepT 
belirledi. 

Çoruh Park’ın 
genel görünümü

Akarçay üzerinde inşa edilen modern yaya köprüsü

Hazırlayan
Orçun TAŞKIN
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Çoruh Park
Çoruh Park Projesi ile Artvin il merkezinin uzun zamandır hayalini kurduğu ve 
kentin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek bir çalışmaya imza atıldı. 
Proje, Deriner Barajı rekreasyonel çalışmaları kapsamında ‘Çoruh Vadisi ve Nehri 
Kıyı Düzenleme Projesi’ olarak yeni yapılan yolların erozyona karşı korunması ve 
rekreasyon düzenlemeleri maksadıyla 57 bin metrekarelik alanda hayata geçirildi. Söz 
konusu alanda çok sayıda sosyal, kültürel ve sportif tesis yer alıyor. Proje alanının 
ağaçlandırılması çalışmaları kapsamında 10 bin 239 adet fidan dikildi.

Çoruh Park Projesi teras şeklindeki 5 kat hâlinde tasarlandı. Bu 5 katta yer alan 
tesislerin bir kısmı şöyle; ışıklı ve sesli gösteri havuzu, amfitiyatro, çocuk parkları, spor 
alanları, otopark alanı, balık tutma konsolları, asma köprü, kafe ve restoranlar… 

çoruh park 
proje alanının 
ağaçlandırılması 
çalışmaları 
kapsamında 10 bin 239 
adeT fidan dikildi. 

Çoruh Park ışıl ışıl görüntüsüyle Artvi’in cazibe merkezlerinden biri hâline geldi.
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Afyonkarahisar il merkezinde kötü görünümü ve yaydığı rahatsız edici kokular 
sebebiyle “Kokarçay” olarak anılan Akarçay, DSİ tarafından hayata geçirilen ıslah 
çalışmalarıyla yepyeni bir görünüme kavuştu. Islah çalışmalarının yanı sıra rekreasyon 
düzenlemesi ile de şehrin sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yapılmasına imkan verecek 
bir mekân ortaya çıktı.

Kokarçaydı

Trabzon’un eşsiz doğası, DSİ tarafından hayata geçirilen ve doğayla uyumlu 
konseptiyle âdeta göz alıcı bir tabloya dönüşen Solaklı Vadisi Rekreasyon Projesiyle 
bir cazibe alanına dönüştü. Söz konusu proje kapsamında vadi üzerinde 3 adet gölet, 
çok sayıda kamelya büfe ve bölgenin bitki örtüsü ile uyumlu geleneksel köprüler yer 
alıyor.   

Solaklı VadisiAkarçay Oldu

Afyonkarahisar’da ıslah edilmeden 
önce “Kokarçay” olarak anılan Akarçay

Solaklı Vadisi - Trabzon
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Yeşilırmak Islahı

Tokat Merkez Yeşilırmak Islahının  2013 
yılında tamamlanmasıyla birlikte Tokat il 
Merkezi, Yeşilırmak Nehri taşkınlarından 
korundu. Yapılan bu ıslah çalışmaları, 
hem çevre sağlığına katkı sundu hem 
de Tokat il merkezinin görüntüsünü 
değiştirdi.

Ziyaret Çayı Islahı

Adıyaman’da DSİ ile İl Özel İdaresi 
işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalar 
kapsamında, İl Özel İdaresi tarafından 
hayata geçirilecek rekreasyon alanı, 
DSİ tarafından tesis edilecek taşkın 
koruma yapıları ile taşkın zararlarından 
korunacak. Çalışmalar çerçevesinde 
DSİ tarafından 5 adet tersip bendi 
tamamlandı ve Ziyaret Çayı ile 
Kurudere’nin birleştiği kesimde 17 
500 m2 taban alanına sahip bir göl 
oluşturuldu. İl Özel İdaresi bu göl 
etrafına ve akarsu boyuna spor tesisleri, 

piknik alanları ve seyir teraslarını da 
içeren sosyal ve kültürel tesisleri inşa 
ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla 
Adıyaman, kente değer katacak bir 
cazibe merkezine kavuşacak.

Sultanlar Vadisi Projesi ile 
Fetrek Çayı, İzmir’in İncisi 

Olacak

DSİ tarafından İzmir’de idari imkanlarla 
hayata geçirilen ve yaklaşık 54 metre 
genişliğe 22 km uzunluğa sahip Sultanlar 
Vadisi Projesi ile hem Fetrek Çayı taşkın 
zararlarının önüne geçilecek  hem de 
kente bir cazibe merkezi kazandırılacak.

Projenin ilk aşamasında taşkın 
sorununun önüne geçebilmek için yatak 
tahkimi gerçekleştirildi. Nehir yatağı 
boyunca işgaller giderildi, kazı ve dolgu 
çalışmaları yapıldı.  Çaya dökülen moloz 
ve atıklar kaldırılarak yatak tanzimi 
gerçekleştirildi. Tüm çalışmalar 100’ü 
aşkın personel ve 51 adet iş makinesinin 

Çoruh Park

Yeşilırmak Islahı - Tokat
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kesintisiz çalışmalarıyla süratle 
tamamlandı.

Projenin 2. etabında derenin her iki 
tarafına 7’şer metre genişliğe sahip 
yürüyüş yolları, sosyal alanlar, yüzme 
havuzu, anfitiyatro, mesire yerleri ve dere 
üzerine 4 adet köprü tesis edilecek. 
Projenin tamamlanmasıyla 50 bin kişiye 
aynı anda hizmet verebilecek bir merkez 
ortaya çıkacak.

Erzincan’ın Çehresini 

Değiştirecek Proje

Vasgirt Nehri Islahı ile eş zamanlı olarak 
yürütülecek Vasgirt Rekreasyon Alanı 
Peyzaj Tasarımı Projesi ile Erzincan’ın 
çehresi değişecek.

Vasgirt Rekreasyon Alanı 
tamamlandığında, alan içerisinde; 
Spor Tesisleri, Çocuk Oyun Alanları, 
Dinlenme Alanları, Yürüyüş Yolları, Cami, 
Alışveriş Merkezi, Müzeler, Teleferikle 

ilk başlarda 
nehir ve dere 
yaTaklarının eTrafının 
yeşillendirilmesi ve 
mesire alanlarının 
Tesis edilmesini içeren 
çalışmalar, yeni 
gelişTirilen projeler 
ile müzelerden 
lunaparklara, 
resToranlardan 
oTellere birçok 
Tesisin yer aldığı 
komplekslere 
dönüşTü. 

Desteklenmiş Kaydırak Botu Parkuru, 
Bisiklet Yolu, Oyun Merkezi, Aquapark, 
Lunapark, Devasa Dönme Dolap, Açık 
Anfi, Seyir Terasları, Piknik Alanları gibi 
bölümler yer alacak.

Erzincanlılar proje kapsamında sosyal, 
kültürel ve sportif birçok heyecan verici 
aktiviteye katılma imkânına kavuşacak.  
Proje alanının çevresindeki tepelerden 
alana doğru yapılacak paraşüt ile atlama 
organizasyonları ve dere üzerinde botla 
rafting heyecanı sıra dışı aktiviteler olarak 
ön plana çıkıyor.

Projeyle birlikte Erzincan kültürel 

hayatına çok önemli bir değer katılacak. 

“Yaşayan Müze” konsepti ile eğitime 

öncelik veren müzecilik anlayışıyla 

gençlerin tarihi ve kültürel birikimlerinin 

arttırılması hedefleniyor. Son yıllarda 

gelişen ve dönüşen müzecilik 

anlayışı doğrultusunda kütüphane 

ile desteklenmiş, ziyaretçilerin aktif 

katılımlarını esas alan bir kültür merkezi 

tesis edilecek.  Oluşturulacak müze 

kompleksi içinde arkeoloji, bilim - sanat, 

kardeşlik ve kent müzeleri yer alacak.

Vasgirt Nehri Islahı ve 
Rekreasyon Projesi 

tamamlandığında Erzincan, 
devasa boyutlarda sosyal 

kültürel ve sportif bir merkez 
kazanacak.

Fetrek Çayı’ndaki çalışmalar tamamlandığında görünüm böyle olacak

İnşa çalışmaları devam eden Ziyaret Çayı Islahı ve Rekreasyon Projesi

Ziyaret Çayı – Adıyaman
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Taşkın Köprüleri Dünya nüfusundaki hızlı artış ile artan su 
talebi, iklimsel ve çevresel değişimlere 
bağlı olarak azalan su kaynakları gibi 
sebepler ile mevcut kaynaklarının etkin 
ve verimli bir şekilde işletilmesine olan 
ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Yıllık 
ortalama yağış ve akımları açısından su 
zengini olmayan ülkemizde de mevcut 
ve planlanan su kaynaklarının gerek 
sürekli su temini, gerekse de taşkınların 
yönetilmesi açısından verimli bir şekilde 
işletilebilmeleri büyük önem taşımaktadır.

Akarsu yatak kesitinin suyu iletmede 
yetersiz olması nedeniyle akarsuyun 
yatağından taşarak çevresine zarar 
vermesi taşkın olaylarına yol açmaktadır. 
Aşırı yağmur, ani kar erimesi, barajdan 
kontrolsüz su bırakılması gibi olaylar 
taşkınların ana nedenleridir. Taşkın 
riski olan yerlerde yapılaşma olmasının 
taşkın zararlarını arttıracağı aşikârdır. 
Bu nedenle taşkınların insan sağlığına, 
çevreye, altyapı ve yatırımlara olan 
zararların azaltılması esastır.

Bir akarsuyun muhtelif nedenlerle 
yatağından çıkarak çevresindeki 
arazilere, yerleşim yerlerine ve canlılara 
zarar verecek şekilde bir akış büyüklüğü 
oluşturması olarak tanımlanabileceğimiz 
taşkınlar, ülkemizde depremlerden 
sonra en büyük can ve mal kayıplarına 
sebebiyet veren doğal afetlerdendir. 
Taşkın sebebiyle oluşan zararların, 
taşkın korunma projelerine yapılan 
yıllık harcamaların yaklaşık üç katını 
oluşturması bu konunun ne kadar 
önemle ele alınması gerektiğini ortaya 
koymaktadır.

Doğal Olanı Afete Çeviren 

Sebepler

Afet niteliğindeki taşkınların yalnızca 
meteorolojik oluşumlara bağlı olarak 
ifade edilmesi ya da sıklıkla küresel 
ısınma ile ilişkilendirilmesi hatalı ve eksik 
bir yaklaşım olur. Taşkın, esas itibariyle 
doğal bir olay olmasına rağmen bu doğal 
olayı can ve mal kaybına neden olacak 
nitelikte afet hâline dönüştüren birçok 
neden bulunmaktadır.

usulüne göre inşa 
edilmeyen köprüler, 
aşırı ve yoğun 
yağışlar neTicesinde 
can ve mal kayıplarına 
yol açıyor ve ulaşımın 
aksamasına sebep 
oluyor.

Taşkın Köprüleri



48 49

HABER HABER

Bunların en önemlileri;

• Bitki örtüsünün ve ormanların 
azaltılması veya yok edilmesi,

• Akarsu yataklarına usulsüz yapılan 
insan müdahaleleri, 

• Taşkın riski taşıyan akarsu 
yataklarının özellikle yerleşim 
yerlerinden geçen kesimlerinde 
hâlihazır şartlarda yapılan ihlaller 
(daraltma, yapılaşma, üzerini 
kapatma vb.),

• Erozyon gibi nedenler sayılabilir.

Uygun Olmayan Geçiş Yapıları

Doğal olanı afete çeviren en önemli 
sebeplerden biri de uygun olmayan yol 
geçiş yapılarıdır. Özellikle gabarisi az ve/
veya kesiti yetersiz geçiş yapıları taşkın 
için tehlike oluşturmaktadır. Taşkın 
zararlarının minimuma indirilmesi için 
köprüler ve menfezler gibi önemli sanat 
yapılarının tasarımı büyük önem arz 
etmektedir. 

Türkiye’de pek çok köprü, taşkınların 
söküp getirdiği ağaçların köprü altını 
kapatması ile membada biriken suyun 
basıncından zarar görmekte, taşkın 
sırasında akışı engellemeyecek yapıda 
inşa edilmeyen mimari yapılar, geri 
kazanımı mümkün olmayan can ve mal 
kayıplarına sebebiyet verirken ulaşımı da 
aksatmaktadır. Örneğin Giresun’da 2009 
yılında yaşanan taşkında yetersiz kesit, 
uygun olmayan gabari ve sık orta ayak 
etkisiyle köprü girişinde biriken yoğun 
rüsubat malzemesi membada taşkın 
oluşturmuştur (Giresun). 

Yetersiz gabari sebebiyle taşkın riski 
oluşturan düz tabliyeli bir köprünün 

görünüşü (Of, Trabzon).

Rize, İyidere’de kemer bir köprü ile düz tabliyeli bir köprünün birlikte görünüşü. Burada kemer köprü, 
taşkın riski taşımazken düz  tabliyeli köprü, yetersiz gabari  nedeniyle güven vermemektedir. 

1. Köprünün alçak olması, set etkisi yaparak ev 
ve iş yerlerinde su baskınına sebep olmuştur 
(Karadeniz).

2. Köprünün mansaptan görünüşü (Giresun)

Bu nedenle taşkına maruz akarsularda 
tasarlanacak yol geçiş yapılarının 
fen ve sanat kaidelerine göre 
hesaplanarak boyutlandırılmasına özen 
gösterilmektedir. Özellikle kış aylarında 
büyük taşkın sularına maruz kalan 
yüksek eğimli vahşi derelerde, dağ 
akarsularında, erozyonun çok olduğu, 
iri daneli sediment ve ağaç taşıyan 
derelerde yol geçiş yapısı olarak kemer 
köprü tipleri tercih edilmektedir.

Taşkına Maruz Akarsu 
Yataklarında Yol Geçiş 
Yapılarının Mimari Tasarımı
Köprü tasarımında özelikle hidrolik 
tasarım başta olmak üzere genel olarak; 
emniyet, ekoloji, estetik, ekonomi 
kriterleri dikkate alınmalıdır.

Emniyet

Köprüler öncelikle yapısal açıdan 
emniyetli olmalıdır. Ancak bu şart 
yeterli değildir. Çünkü taşkın anında 
birçok kazıklı köprünün bile yıkıldığı 
bilinmektedir. Büyük açıklık geçilen 
düz tabliyeli köprülerde özellikle kalın 
döşeme ve yüksek kiriş nedeniyle 
köprü açıklığındaki gerekli hava payı 
yetersiz kalmaktadır. Feyezan debilerini 
sorunsuz mansaba atamayan köprülerin 
membaında şişen sular sebebiyle köprü 
aksında alt basınçların artması, köprü 
mansabında oluşan yüksek su hızlarının 
mansapta oyulma meydana getirmesi, 
köprü kenar ayakları arkasından dolanan 
suyun mansaba intikali sırasında 

kenar ayaklarda hasar oluşturması 
gibi nedenlerle yüksek güvenliğe 
sahip köprülerin de yıkıldığı müşahede 
edilmiştir. 

Bu nedenle tasarım aşamasında 
hidrolik, zemin ve yapısal faktörler 
etkileşimli olarak birlikte ele alındığında, 
olumsuz hidrolik koşulların en aza 
indirilmesi mümkün olabilmektedir. 
Bunun sonucunda köprü tipinin, ayak 
sayısının, boyutlarının ve kesit alanı 
içindeki konumlarının gözden geçirilmesi 
ve mümkün olan yapısal değişikliklerin 
yerine getirilmesi zaruri olmaktadır.

Taşkına maruz dere yataklarının 
özellikle meskun mahal geçişlerinde 
taşkın risklerini azaltmak için yol geçiş 

yapılarının tasarımında aşağıdaki 
hususlara riayet edilmelidir.

• Hidrolik hesaplarda, yukarı 
havzadan rüsup ve malzeme 
taşıyan taşkın sularının etkisi göz 
önünde bulundurulmalıdır.

• En az orta ayak gerektiren ve 
maksimum deşarj kapasitesi 
sunarak kesintisiz akış şartlarını 
sağlayabilecek yol geçiş yapıları 
tasarlanmalıdır. 

• Düz tabliyeli - düşük gabarili 
köprüler ile tek veya çok gözlü 
menfez yapıları ve büzlü geçişlerin 
tasarımından mümkün mertebe 
kaçınılmalıdır.

Yerleşim yerinde menfez imalatları 
taşkın riski oluşturmaktadır.

1

2

Türkiye’de pek çok 
köprü, Taşkınların 
söküp geTirdiği 
ağaçların köprü 
alTını kapaTması ile 
membada biriken suyun 
basıncından zarar 
görmekTe, Taşkın 
sırasında akışa mani 
olmayacak şekilde 
inşa edilmeyen mimari 
yapılar, can ve mal 
kayıplarına sebep 
olurken ulaşımı da 
aksaTmakTadır.
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• Yüksek hava payı sağlayan ve 
feyezanla gelebilecek her türlü 
malzemeyi (eşya, ağaç, kaya vb.) 
mansaba geçirebilen geniş açıklıklı 
kemer köprü tipleri tercih edilmelidir.

Estetik görünümleri sebebiyle de tarihin 
her döneminde tercih edilen kemer 
köprüler, yüksek deşarj kapasitesine 
sahip olduklarından günümüze değin 
birçok taşkınla karşılaşmış olmalarına 
rağmen uzun yıllar ayakta kalmayı 
başarmışlardır.

Uzunköprü,

1266 metrelik uzunluğuyla adının hakkını 
verir. Köprü uzundur, çünkü üzerine 
kurulduğu Ergene Nehri’nin yatağı 
hayli geniştir. Özellikle taşkınlarda nehir 
geçilemez hale gelir. İşte bu geniş yatağı 
geçen köprü, farklı büyüklüklerde 174 
gözden oluşur. Köprü gözlerinin çoğu 
taşkınlar haricinde kurudur. Nehrin 
her zaman aktığı bölümde ayaklar 
yüksek, kemerler daha geniştir. Kesme 
taştan inşa edilen yapı her dönem 
tamirlerle ayakta kalmayı başarmıştır. 
Bazı kemerler ve ayaklarda rozetler 
ve kabartmalar kullanılmıştır. Memba 

Uzunköprü–Edirne.

Orman ekosistem köprüleri. Yaban hayatın doğal yaşam alanlarının bölünmemesi için otobanlara tasarlanan “ekolojik köprüler”.

Karadeniz’deki kemerli bir taş köprünün 
görünüşü.

Akköprü (Ankara) - Selçuklu Sultanı I. Keykubad adına 
yaptırılmış olup kesme bazalt taşından inşa edilmiştir. 

Estetik

Tüm mimari yapılarda olduğu gibi 
köprülerde de estetik; şekil, renk, boyut 
ve malzeme gibi görsel özelliklerle 
tanımlanır. Ayrıca peyzaj içindeki 
yerleşimi, çevreyle ilişkisi ve uyumu da 
estetik değerleri etkileyen unsurlardır. 
Öyle ki, köprü tasarımcılarının ortak 
yargısı olarak köprünün estetik 
başarısında en büyük pay, çoğu zaman 
çevreye uygunluğuna verilmiştir. Bu 
nedenle ekolojik tasarım bir bakıma 

ve mansap taraflarında sel yaranlar 
üçgen şeklindedir. Bazı ayaklar arasında 
boşaltma kemerleri yapılmıştır.

Ekoloji

Ekolojik yapı, enerji ya da fosil enerji 
tüketmeden enerji döngüsünü sağlayan 
yapıdır. Ekolojik mimarlık, bir yapının 
enerji ihtiyacını en aza indirmek amacıyla, 
tasarımın ve malzeme seçiminin bu 
yönde gerçekleşmesidir. 

Ekolojik mimarlık kapsamında yapıların,  
tasarım aşamasından ekonomik 
ömrünün bitmesiyle  sonlanan yıkım 
aşamasına kadar çevreye zarar 
vermemesi gerekir.

Kemer köprüler, bulunduğu 
topoğrafyanın sunduğu yerli 
malzemelerle kaplanarak ekolojik 
dengenin korunmasına katkı sağlarlar.

Sağlam işçiliklerinin yanı sıra çevrelerine 
gösterdikleri uyumla dikkat çeken bu 
yapılar Karadeniz yöresinde doğal 
güzelliklere derinlik kazandırmaktadır. 
Doğal çevreye zarar vermeden, estetik 
anlayışla inşa edilmişlerdir.
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estetiği de beraberinde getirmektedir. 
Topoğrafyaya, iklime ve yöresel 
malzemelere uyum sağlandığında 
çoğunlukla estetik görünüm de 
kendiliğinden sağlanmış olmaktadır.

Mimar Sinan’ın eseri olan Alpullu 
Köprüsü, 123 metre uzunluğundadır 
ve Sinan›ın en güzel köprülerden biri 
olarak kabul edilir. Sinan bu köprüde, 20 
metrelik bir açıklığı tek kemerle geçmeyi 
başarmıştır. Bu büyük kemerin dışında, 
seyir terası ve Bursa kemerli tahliye 
gözleri görülmeye değerdir.

Nemrut Dağı yolundaki Cendere Köprüsü, en geniş kemerli eski köprülerden 
biridir. 120 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindedir. Roma dönemine aittir 
ve tek yuvarlak kemer üzerine inşa edilmiştir. Köprü girişlerinde yüksek sütunlar 
bulunur. Korkuluklarının da kemere uygun form ve malzeme ile yapılmasıyla ayrı 

bir estetik kazandırılmıştır.

Çevresindeki yapılarla bütünleşen Mostar Köprüsü (Bosna Hersek).

Alpullu Sinanlı Köprüsü - Kırklareli.

Ekonomi

Köprü tasarımında ekonomi de önemli 
bir parametredir. Ekonomi, özellikle 
köprünün tipi ve kullanılacak malzemenin 
cinsiyle alakalı olmakla birlikte, köprünün 
açıklık sayısı ve inşa metodu da ekonomi 
ile ilgilidir. 

Günümüzde beton, kemerli köprü 
tasarımına çok elverişlidir. Betonarme 
kullanıldığında ise göze daha hoş 
görünen ve bazen de daha ucuz 
köprüler tasarlanabilmektedir.

köprü Tasarımında 
ekonomi de önemli 
bir parameTredir. 
ekonomi, özellikle 
köprünün Tipi 
ve kullanılacak 
malzemenin cinsiyle 
alakalı olmakla 
birlikTe, köprünün 
açıklık sayısı ve inşa 
meTodu da ekonomi 
ile ilgilidir.
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DSİ Tarafından İnşa Edilen 
Bazı Kemer Köprüler

Afyonkarahisar Merkez Akarçay üzerinde inşa 
edilen dört açıklıklı kemer köprünün görünüşü.

Afyonkarahisar Merkez Akarçay üzerinde inşa 
edilen dört açıklıklı kemer köprünün ön görünüşü.

Şanlıurfa’da Karakoyun Deresi 
üzerinde tek açıklıklı (12 m) kemer 
köprü uygulaması.
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Taşkın Ekonomisi
Taşkın Koruma Tesisleri, taşkınların sebep olduğu 

ekonomik kaybın önlenmesinin yanında taşkından 
korunan alanların yeni üretim faaliyetlerine açılmasını temin 

ederek ekonomiye iki yönlü fayda sağlıyor.

Taşkınlar can kayıplarının yanında büyük 
ekonomik kayıplara da sebep oluyor. 
Son 20 yılda meydana gelen taşkınların 
ülkemize maliyeti 2,5 milyar dolara ulaştı. 
Taşkın esnasında kontrolsüz ve yüksek 
debili suyun yarattığı direkt hasardan 
kaynaklanan ekonomik kayıp bir yana 
taşkınların yıllarca devam eden olumsuz 
ekonomik etkileri de bulunuyor.

 DSİ Genel Müdürlüğü, işletmeye aldığı 
taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkınların 
doğrudan yarattığı hasarın önüne 

geçerek ekonomik bir kaybın meydana 
gelmesini önlüyor hem de takip eden 
yıllarda meydana gelmesi olası etkileri 
bertaraf ediyor.

Öte yandan DSİ tarafından taşkın 
zararlarının önlenmesine yönelik yapılan 
çalışmalar, taşkın riski sebebiyle üretim 
faaliyetlerine açılamayan sahaların 
ekonomiye kazandırılmasına vesile 
olarak Taşkın Koruma Yapılarının ikinci 
bir faydası olarak karşımıza çıkıyor.

son 20 yılda meydana 
gelen Taşkınların 
ülkemize maliyeTi 
2,5 milyar dolara 
ulaşTı.

Hazırlayan
Orçun TAŞKIN

Aydınoğlu Tersip Bendi
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Taşkınların Ekonomiye Etkileri
Bütün afetlerin ekonomiye doğrudan ve 
dolaylı etkileri ile bunların sonucu olarak 
ortaya çıkan ikincil etkileri bulunuyor. 
Taşkın esnasında suyun şiddetiyle yıkılan 
yapılar, hasar gören ve işlevini kaybeden 
alt yapı tesisleri, üretim kabiliyetini yitiren 
imalathaneler, iletişim sistemlerindeki 
hasarlar taşkınların doğrudan etkileri 
sonucunda meydana geliyor. Bunun 
yanında ortaya çıkan üretim kayıpları; 
tarımsal arazilerin sular altında 
kalmasıyla hasatta meydana gelen 
azalma, hayvanların telef olması ve sular 
altında kalan işyerlerinin kapanması da 
taşkınların doğrudan etkilerinin sonucu... 
Tüm bu hasarların ortaya çıkardığı 
maddi kayba acil durum ve yapılanma 
masrafları da eklendiğinde taşkınların 
doğrudan etkilerinin ekonomi üzerinde 
ciddi bir baskı oluşturduğu görülüyor.

Afetlerin doğrudan etkilerinin neticesi 
olarak ortaya çıkan dolaylı etkileri de 
bulunuyor. Bu etkiler, afetin yaşandığı 
bölgeye ve afetin şiddetine bağlı olarak 
değişiyor ve uzun yıllar sürebiliyor. 
Taşkından etkilenen üretim yerlerinin 
kapanmasıyla üretimde ortaya çıkan 
azalma, satışların ve ücretlerin azalması, 
iş gücü kaybı gibi etkiler dolaylı etkileri 
oluşturuyor.

Doğrudan ve dolaylı etkilerin neticesi 
olarak ortaya çıkan ikincil etkiler ise, ülke 
ekonomisini genel düzeyde etkileyecek 
sonuçlar ortaya çıkarıyor. Afetin şiddetine 
bağlı olarak üretim, istihdam, gelir düzeyi 
ve talep ülke genelinde azalıyor. 

Afetin yaşandığı bölgede vergi gelirlerinin 
azalması buna mukabil oluşan 
hasarın giderilmesine yönelik kamu 
harcamalarının artması devlet bütçesi 
üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. 

İthalat ihracat dengesi, afetin yıkıcı 
etkisi sebebiyle üretim olanaklarının 
kısıtlanmasıyla  ihracat aleyhine 
değişiyor. Yine finansal piyasalarda afet 
ortamının getirdiği belirsizlik, menkul 
kıymetlerin değerinde azalmalara sebep 
oluyor.

Tüm bu etkiler, kısa dönemde ekonomik 
büyüme, enflasyon ve istihdam üzerinde 
negatif etkilere sebep olurken afetin 
büyüklüğü ve şiddeti nispetinde uzun 
dönemde de etkilerini sürdürebiliyor.

Diğer taraftan olası salgın hastalıklar, 
toplumsal ve bireysel psikolojik travmalar 
da ekonomi üzerindeki baskıyı arttırıyor. 

doğal afeTler 
sonucunda ekonomik, 
sosyal ve çevresel 
kayıplardan en 
çok eTkilenenler 
gelişmekTe olan ve 
gelişmemiş ülkeler.
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Taşkın Koruma Faaliyetlerinden 

Doğan Fırsatlar

Taşkınlar neticesinde ortaya çıkması 
muhtemel olan bütün bu etkiler, 
taşkından koruma ve kontrol çalışmaları 
neticesinde engellenebiliyor. DSİ Genel 
Müdürlüğü hizmete aldığı 68 adedi baraj 
olmak üzere toplam 7 bin 388 adet 
taşkın koruma tesisi ile 1 milyon 800 
bin hektar sahayı taşkın zararlarından 
koruyor. Bu tesisler doğrudan taşkınları 
önleyerek ortaya çıkması muhtemel 
zararları bertaraf ettikleri gibi yeni 
ekonomik faaliyetlere de zemin hazırlıyor.

Taşkın koruma tesisleri taşkınları 
önlemenin yanında planlama sürecinde 
öngörülen çeşitli amaçlar için örneğin 
tarım alanlarının drenaj ihtiyacının 
karşılanması, nehir ulaşımı, kentsel ve 
çevresel rehabilitasyon ve rekreasyon 
ihtiyaçlarının karşılanmasını da sağlıyor.

Taşkın kontrolünden taviz vermeden 
paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alan 
ıslah çalışmalarıyla tarımsal faaliyetlerin 
yapılabilirliği gündeme geliyor. Taşkın ve 
su baskını riski altında bulunan sahaların 
güvenliğinin temin edilmesiyle bu sahalar 
tarımsal üretime açılıyor. Böylelikle tarım 
ve tarıma dayalı endüstriyel faaliyetlere 
bağlı bir üretim alanı oluşuyor. Muş 
Ovası, Karasu Yatak Islahı bu konuda 
iyi örneklerden birini teşkil ediyor. 
Karasuyun Islahı ile Muş Ovası’nda 
hem taşkın kontrolü sağlandı hem de 
ovadaki drenaj problemi çözülerek 
ovadaki tarımsal faaliyetler arttı. Benzer 
şekilde ülkemizin doğal kaynakları ve 
özellikle madenlerin işletilebilmesine 
olanak sağlayan yatak düzenlemeleri de 
yapılıyor. 

Taşkın koruma faaliyetleri ve akarsuların 
düzenlenmesi, geçtikleri güzergâh 
boyunca yürütülen ekonomik değeri olan 
diğer faaliyetler için de fırsatlar yaratıyor. 
Kentsel bir doku içerisinde rekreatif 
düzenlemelerle bütünleşen bir akarsu 
ıslahı çalışması, ulaşım ve turizme dayalı 
olanakları geliştiriyor. 

Özellikle son yıllarda taşkın koruma 
faaliyetlerinin çevre düzenlemesi 
çalışmalarıyla birlikte yürütülmesi 
neticesinde akarsu boyunda, “yeşil 
kuşak” olarak adlandırılabilecek ve çeşitli 
ekonomik faaliyetlere zemin hazırlayan 
sahalar oluşturuluyor.

dsi genel 
müdürlüğü hizmeTe 
aldığı 68 adedi baraj 
olmak üzere Toplam 
7 bin 388 adeT Taşkın 
koruma Tesisi ile 
1 milyon 800 bin 
hekTar sahayı Taşkın 
zararlarından 
koruyor.

Karaçomak Deresi- Kastamonu Araç Çayı – Karabük
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Taşkın Sahasından, Cazibe 

Merkezine... 

Ülkemizde Trabzon Solaklı, Afyonkarahisar 
Akarçay, Artvin Çoruh ve Tokat 
Yeşilırmak’ta örnekleri bulunan ve 
hızla ülke geneline yayılan çalışmalar 
neticesinde, kentlerde olası taşkın 
sahalarının cazibe merkezlerine dönüşmesi 
sağlanıyor. Nehir, dere ve vadi kenarlarında 
uygulanan “yeşil kuşak” çalışmaları tipik 
çevre düzenlemesi çalışmalarının ötesine 
geçerek; spor alanları, bisiklet yolları, 
rafting parkurları, amfi tiyatrolar ve hatta 
müzelerin bulunduğu sosyal ve kültürel 
merkezlere dönüşüyor.

Taşkın, çevre, sağlık, tarih, habitat, 
rekreasyon, canlıların suya erişimi, ulaşım, 
estetik gibi hususlar göz önüne alınarak 
birçok faydayı içinde barındıran örnek 
taşkın koruma ve yeşil kuşak projeleri 
bulunduğu bölgede ekonomik bir canlılığa 
vesile oluyor.

Taşkın Koruma ve Yeşil Kuşak 

Projelerinin Faydaları

- Taşkın riskinin ve taşkının olumsuz 
etkilerinin asgari düzeye indirilmesi,

- Sağlıklı ve yaşanabilir bir kentsel doku 
oluşturulması,

son yıllarda Taşkın 
koruma faaliyeTlerinin 
çevre düzenlemesi 
çalışmalarıyla 
birlikTe yürüTülmesi 
neTicesinde akarsu 
boyunda, “yeşil 
kuşak” olarak 
adlandırılabilecek 
ve çeşiTli ekonomik 
faaliyeTlere zemin 
hazırlayan sahalar 
oluşTuruluyor

- Vatandaşların kentine bağlılığının ve 
sahipliğinin arttırılması, emekli insanların 
şehirde kalma isteğini arttırması,  

- Nehir güzergahı boyunca aktivitelerin 
çeşitlendirilmesi (rafting, balıkçılık, bisiklet 
yolları, yürüyüş yolları, piknik vb.)

- Ekosistemin geliştirilmesi,

- Hava -su kalitesinin geliştirilmesi, sucul 
ve karasal canlı yaşamın gelişmesi

- Projelere yakın bulunan varlıkların (bina, 
arsa vb.) değerlerinin artması, ekonomik 
canlılık getirmesi, yeni dönüşüm olacak 
alanlar için örnek olması,

- Ticari, konut yapımı, rekreasyon ve 
eğlence imkanları sunması,

- Ulaşım imkânlarını arttırması,

- Kirliliğin önüne geçilerek yüzülebilir, 
insanla etkileşimli bir nehir sistemi 
oluşması,

- Şehirdeki insanların fiziksel ve psikolojik 
sağlığını geliştirmesi,

- Şehrin kalabalıklığı görüntüsü yerine 
ekolojik görünüme kavuşturması.

Örnek Bir Yeşil Kuşak Projesi
Bayou Yeşil Yol Projesi ABD’nin Houston 
şehrinde yer alıyor. Yaklaşık 480 milyon 

dolara malolan projenin yıllık faydalarının 
analizi aşağıdaki şekilde yapılmış: 

1- Sağlık alanında (fiziksel ve 
ruhsal)

•Sağlık harcamalarında tasarruf 

•Rekreasyonel kullanım değeri 

•Kentsel uyum 

Yıllık Fayda: 77 milyon dolar

2- Şehrin çevresel gelişim ve 
korunması 

•Taşkın koruma 

•Akış hızının düşürülmesi 

•Su kalitesinin artması 

•Ekosistemin geliştirilmesi 

•Hava kalitesi artması 

•Bisiklet kullanımının artması 

Yıllık Fayda: 22,5 milyon dolar

3- Şehrin ekonomik gelişimi 

•Şirketlerin ve halkın şehirde kalması 

•Maddi varlıkların (ev, arsa, ticarethane) 
değerinin yükselmesi 

•Emekli insanların şehirde tutulması 

Yıllık Fayda: 17,5 milyon dolar

Gümüşdere – Ankara
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Yıllık

3,76
milyar metreküp içme suyu 

temin ediliyor

1,8
milyon 

hektar alan taşkınlardan 
korunuyor

Yıllık

50
milyar

kilovat.saat enerji üretim 
kapasitesi

Boğaziçi Tüneli

Dünyada 
ilk kez

iki kıta su tüneliyle birbirine 
bağlandı

4
milyon

dekar alan sulanıyor

Kategorisinde
Avrupa’nın  

En Yüksek 
Barajı 

Çine Adnan Menderes 
Barajı ve HES

KKTC
Su TEMin ProjESi
Dünyada ilk kez uygulanan 

sistemle Akdeniz deniz 
yüzeyinin 250 metre altından 

askıda geçildi

Kategorisinde 
Dünyanın En Yüksek 

3. Barajı:

Deriner Barajı ve HES

249
Metre

Mühendislik 
Harikası Ermenek 

Barajı:

218metre  
ile kategorisinde dünyanın  

en yüksek
6. barajı

Avrupa’nın

En Büyük
Barajı
ATATürK  

Barajı ve HES

Kaynak: DSİ
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